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Nieuwsbrief PE-online
Responsive Design
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om PE-online geschikt te maken voor mobiele devices, het
zogenaamde ‘responsive design’. In het verleden hebben we u daar al meerdere malen over geïnformeerd.
Ondertussen is een deel van de pagina’s al aangepast. Zo ook de pagina’s voor de aanbieders van nascholing.
Waarschijnlijk zal het u opvallen dat de pagina’s er iets anders uit zien. We hebben gekozen voor een nieuwe,
frissere vormgeving, echter inhoudelijk is alles hetzelfde gebleven. De pagina’s voor de aanbieders van
nascholing zijn nu makkelijk te gebruiken op bijvoorbeeld de iPad of op een smartphone. Zo ziet u hieronder een
pagina van een accreditatieaanvraag op een gewoon beeldscherm.

De schermafbeelding hiernaast geeft dezelfde pagina weer, maar
dan op een kleiner scherm zoals op een tablet of een telefoon. Om
de pagina overzichtelijk te houden verdwijnt de menubalk onder een
knop en worden tekstvelden die eerder naast elkaar stonden nu
onder elkaar gezet. Dit voorkomt dat er van links naar rechts gescrold
moet worden om de volledige pagina te kunnen lezen.
Er wordt hardt gewerkt om geheel PE-online geschikt te maken voor
mobiele devices. Na de pagina’s van de aanbieders van scholingen
wordt er nu gewerkt aan het dossier van de professional en de
scholingsagenda.
Vooral de scholingsagenda was toe aan een volledige vernieuwing.
Het zoeken in de agenda werd als lastig en traag ervaren. We
hebben alvast een klein filmpje gemaakt van hoe het eruit komt te
zien:
https://www.youtube.com/watch?v=6v2K42CzYa0
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Nieuw in PE-online:


SKP heeft de registers registerpodoloog en podoposturaaltherapeut toegevoegd aan haar KABIZ
registers binnen PE-online. www.kabiz.nl



Ook heeft SKP de registers MSU (Musculoskeletal Ultrasound) en MSU Voet / Enkel toegevoegd aan haar
KABIZ registers binnen PE-online. www.kabiz.nl



Het landelijk kwaliteitsregister Leerplicht & RMC is toegevoegd binnen PE-online. www.lklr.nl



KNMG heeft het profiel Ziekenhuisgeneeskunde toegevoegd aan GAIA. www.knmg.nl



Registerplein heeft het beroepsregister Sociaal werker geopend. www.registerplein.nl



FGzPt gaat PE-online gebruiken voor het aanmelden en beheren van professionals. www.fgzpt.nl



Stichting OKF start met het gebruik van PE-online voor de opleiding Klinisch Fysicus. www.stichtingokf.nl

Wijzigingen in de mogelijkheden van rapporten
Voor de rapporten in PE-online zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn rapporten die worden gegenereerd als Excel
bestand voortaan geen .xls bestanden meer maar de nieuwere versie .xlsx. Daarnaast is de hoeveelheid informatie die
een rapport kan bevatten uitgebreid. Eerder kon een rapport maximaal 64.000 resultaten bevatten. Deze beperking is
opgeheven waardoor er nu ook rapporten met meer dan 64.000 resultaten gegenereerd kunnen worden.

Vernieuwde Vraag/Antwoord
Recent zijn er wijzigingen doorgevoerd in het onderdeel Vraag/Antwoord. Waar de berichten eerder gelezen konden
worden door met de muis op het bericht te gaan staan gebeurt dit nu door op het oogje voor het bericht te klikken.
Hierdoor wordt het bericht opengevouwen en is de inhoud te lezen. Voordeel hiervan is dat er nu meerdere berichten
tegelijk geopend kunnen worden en dat dit ook op mobiele apparaten werkt waar je geen muis-over hebt.. Het
dichtvouwen van het bericht gebeurt door nogmaals op het oogje te klikken. Het openen van de pop-up, waar het
bericht beantwoord kan worden of de bijlagen zichtbaar zijn gebeurt nog steeds door op het onderwerp van het
bericht te klikken. Met deze wijzigingen hopen wij ook dit deel van PE-online / GAIA gebruiksvriendelijker te maken en
ook geschikter voor mobiele devices.

PE-online helpdesk
Iedere werkdag van 09.00 tot 13.00 staat de PE-online helpdesk klaar om vragen over PE-online / GAIA te
beantwoorden. Iedere dag worden er zo’n 30 tot 60 vragen beantwoord, zowel via de mail als telefonisch.
In principe is de helpdesk er voor technische problemen van de aanbieders van nascholing en voor de
beheerders en coördinatoren van de verschillende verenigingen die werken met PE-online. Professionals kunnen
met vragen terecht bij de eigen vereniging en aanbieders kunnen voor inhoudelijke vragen ook terecht bij de
betreffende vereniging.
De helpdesk is bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 via het telefoonnummer 076-5499999 of support@pe-online.org

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-Online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

